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Riktlinje för mässlingsskydd bland personal som
arbetar inom landstingsfinansierad vård och omsorg
inom Landstinget i Kalmar län
I Sverige ses regelbundet små utbrott av mässling. Risken att bli smittad är hög om man
saknar immunitet. Som sjukvårdshuvudman har Landstinget i Kalmar län ett ansvar för att
minimera riskerna för att patienter utsätts för smitta när de söker eller får vård. Som
arbetsgivare har landstinget även ett ansvar för ”att vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att medarbetare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet” (Arbetsmiljölagen (SFS
1977:1160) kap 3 2§). Varje arbetsgivare (vid behov med hjälp av företagshälsovården) ska
identifiera vilka anställda födda 1960-1980, samt vid varje nyanställning av all personal, som
kan vara oskyddade mot mässling och erbjuda dem som inte har skydd vaccination.
Medarbetare med patientnära arbete erhåller gratis vaccination
Inom Landstinget i Kalmar län rekommenderas att all personal som arbetar patientnära bör
vara immun mot mässling i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:1). Enligt
beslut av landstingsdirektören ska alla medarbetare inom Landstinget i Kalmar län med
patientnära arbete erhålla kostnadsfri vaccination mot mässling om immunitet saknas.
Arbetsgivaren står för kostnaden.
Chefer inventerar immunitetsläget
För att avgöra vilka som ska erhålla vaccination inventeras nu immunitetsläget mot mässling
hos personal född 1960 och senare och med patientnära arbete. Därefter bör de som saknar
immunitet eller där det är osäkert om immunitet mot mässling föreligger vaccineras. Närmaste
chef är ansvarig för sin personal.
Prioriterade grupper
I nuläget prioriteras vaccination till medarbetare på enheter med högst risk för smitta eller där
man kan komma i kontakt med ovaccinerade eller på annat sätt mottagliga individer.
Dessa bedöms vara personal med patientkontakt på:
 Akutmottagningar
 Asyl- och flyktinghälsovården
 Barnkliniker och barnhälsovården
 Infektionskliniken
 Intensivvårdsavdelningar
 Kvinnokliniker
 Landstingsservice – personal som vistas i lokaler där vård bedrivs
 Primärvården inklusive jourmottagningar och distriktssköterskor
 Resursenheten
Därefter ska personal med patientkontakt inom alla andra verksamheter vaccineras.

Webbplats

E-post

Smittskyddsläkaren

Ltkalmar.se/smittskydd

smittskyddlsk@ltkalmar.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Smittskydd och Vårdhygien
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Hus 17, plan 2
Länssjukhuset
Kalmar

0480-81336

0480-845 31

Personalvaccination mot mässling

Datum

Sida

2018-02-26

2(2)

Planering för vaccination
Varje enhet bör i samråd med Landstingshälsan/företagshälsovården ta fram en plan för hur
vaccination ska genomföras. Förslagsvis sker detta så verksamhetsnära som möjligt.
Eftersom MPR-vaccination för vuxna sker utanför det nationella vaccinationsprogrammet
krävs läkarordination. Varje vaccination ska registreras i Svevac. I dagsläget går det inte att
registrera i Svevac att det rör sig om en personalvaccination. Kostnaden för vaccinet (och i
förekommande fall även serologi) bokförs på statistikkod 6107 och finansiering överförs från
centralt håll i samband med delårsbokslut och bokslut.
Hur går inventeringen till?
Enkäten ”Hälsodeklaration avseende mässlingsimmunitet hos medarbetare inom LKL” fylls i
av samtliga medarbetare födda efter 1960 med patientnära arbete. Blanketten lämnas därefter
till närmsta chef. För att få en överblick över utfallet av inventeringen och
vaccinationsinsatsen fyller närmsta chef dessutom i blanketten ”Översikt
mässlingsimmunitet”. Ifyllda blanketter skickas till Landstingshälsan. Hälsodeklarationen
kommer att förvaras tills vidare i personakten och scannas in i Landstingshälsans
journalsystem.
Kontaktuppgifter till Landstingshälsan
 Kalmar - Ingela Andersson 0480-846 01


Oskarshamn – 0490-869 91



Västervik - Inger Larsson Lockner 0490-865 79

Aktuell information
Information för vårdpersonal uppdateras vid behov på Navet och Samarbetsportalen. All
information som rör invånare och patienter samlas på 1177.se. På sidorna för Kalmar län finns
regionalt anpassad information:
Mässling (1177)
Vaccination mot mässling (1177)
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